
 

 

 

  22/01/2017תאריך: 

 20969סימוכין: 

 

 27/11/2016לקבלת מידע בנושא חוב ארנונה מיום בקשה הנדון: 

 

 שלום רב,

 

אנו מצרפים בזאת  חובות ארנונה,לקבלת מידע בעניין  27/11/2016לאחר שבחנו את בקשתך מיום 

 את המידע שהתבקש על ידך, כדלקמן:

 194 -שיעור חוב הארנונה שאינו למגורים בתחום שיפוטה של עיריית הרצליה הוא כ .1

 .2016מלש"ח. נתון זה נכון לחודש דצמבר 

הוא ₪  200,000כמות הנישומים החייבים בחוב ארנונה שאינו למגורים, העולה על סך של  .2

 . 2017. נתון זה נכון לחודש ינואר 166

: כל ההסכמים שנערכו בוועדת 2015-2016ות בשנים כמות ההסדרים שנערכו בוועדת פשר .3

פשרות מועברים לאישור מועצת העיר. הפרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר פתוחים 

 לציבור.  ניתן לעיין בפרוטוקולים באתר האינטרנט העירוני ולמצוא שם החומר המבוקש.

 

 

 ב ב ר כ ה,

 

 ד"ר שלומית כנרי

 דת מידע לציבורממונה על תלונות הציבור ועל העמ

 

 



 

 

 

  26/01/2017תאריך: 

 22344סימוכין: 

 

 פנייתך לקבלת מידע בנושא צבע המשמש לסימון תמרורים על פני הכבישהנדון: 

 

 שלום רב,

 6/12/2016פנייתך לקבלת מידע בנושא צבע המשמש לסימון תמרורים על פני הכביש מיום 

 . להלן תשובתנו:25/12/2016התקבלה במשרדנו ביום 

תקנים המחייבים את כל הרשויות המקומיות. עבודת סימון הכבישים מתבצעת בהתאם ל .1

אפנה אתכם לחוברת "הנחיות לבחירה והשמה של חומרים תקניים לסימון דרכים" 

 .1871, 935, 934לת"י  -מטעם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ולתקנים המחייבים 

הכבישים באמצעות קבלן שנבחר במכרז. הרשות  הרשות מבצעת את צביעת סימוני .2

 מפקחת על עבודת הקבלן באופן קבוע. אין בידי הרשות מסמך מסקנות כמבוקש בבקשה.

 רכיבי, בהתאם לתקן.-סוג הצבע הינו גומי מוכלר חד .3

 העירייה משלמת לקבלן המבצע בחישוב לפי מטר ולא לפי עלות הצבע. .4

ל העיר. בנוסף, מתבצע רענון צבע במקומות סימון הכבישים מתבצע פעמיים בשנה בכ .5

 בהם נדרש הדבר לאורך כל השנה.

קיימת חלופה לצבע בו משתמשים היום. לפני מספר שנים אף נעשה פיילוט לשימוש בצבע  .6

מסוג אחר. אין בידי הרשות מסמכים בנדון למסור. עם זאת, נמסר בע"פ כי עלות הצבע 

ים כיום וכי הפיילוט לא הראה כי הדבר החלופי גבוהה משמעותית מהצבע בו משתמש

 מצדיק את העלות הגבוהה.   

 יש להפנות שאלה זו למשטרת ישראל.  –בנוגע למספר תאונות הדרכים  .7

 

 ב ב ר כ ה,

 

 ד"ר שלומית כנרי

 ממונה על תלונות הציבור ועל העמדת מידע לציבור



 

 

 

  21/02/2017תאריך: 

 21875סימוכין: 

 שלום רב,

 בנוגע לשילוט פנייתך לקבלת מידעהנדון: 

 

לקבלת המידע בעניין שילוט, החלטנו לקבלה  26/12/2016לאחר שבחנו את בקשתך מיום 

. אנו מצרפים בזאת את המידע שהתבקש על ידך, הנמצא ברשותנוולמסור לך המידע 

 כדלקמן:

 רשימת שלטי הפרסום המוצבים ברחבי העיר: .1

 רשימת שלטי פרסום ברחבי העיר .א

 לטיםמספר ש סוג מיקום מס'

   בילבורד חתם סופר -בן גוריון 1

   בילבורד ביתר-ארלוזורוב 2

   בילבורד הבריגדה-שדרות ירושלים 3

   בילבורד הבריגדה-כנפי נשרים 4

   בילבורד הבריגדה-ז'בוטינסקי 5

   בילבורד מחלף כפר שמריהו 6

   בילבורד אלטנוילנד 7

   בילבורד אלטנוילנד 8

   בורדביל אלטנוילנד 9

   בילבורד מנחם בגין 10

   בילבורד יהושע בן נון -אבא אבן 11

   בילבורד יבנה-דרך ירושלים 12

   בילבורד וינגייט-אבא אבן 13

   בילבורד שנקר  14

   בילבורד מחלף הסירה 15

 15 גג תחנה מרכזית 17בן גוריון   16

 5 גדר באתר בניה הנדיב-ז'בוטינסקי 17

 14 גדר באתר בניה פינסקר-ז'בוטינסקי 18

 7 גדר באתר בניה שבעת הכוכבים 19

 9 גדר באתר בניה משכית 20

 1 גדר באתר בניה אבא אבן 21

 1 גדר באתר בניה הסדנאות 22

 12 גדר באתר בניה הבריגדה-דרך ירושלים 23

 6 גדר באתר בניה פינסקר-ז'בוטנסקי 24

   T.Vמסך  1אבא אבן  25

   T.Vמסך  מחלף הסירה 26

   מכוונים  מכוונים )מתקני פרסום באי תנועה( 110 -כ 27

   עמודור  )פרסום מעל שלטי רחוב מוארים( "עמודורים" 100 -כ 28

 

 .שילוט בתחנות אוטובוס )נספח א(רשימת  .ב

 

 



 

 

 

והעתק מתוך פרוטוקול הועדה המקומית בהם נדונות היתרי  היתרי בניה יהעתקמצ"ב  .2

 ספח ב(.הבניה )נ

אין : העתק תכנית האב מכוחה הוצאו ההיתרים האמוריםבנוגע לבקשתך לקבל את  .3

לא ניתן להוציא היתרי בנייה. בכל  בתכנית אב לשילוט ובכל מקרה מתוקף תכניות א

 .מקום לגביו יוצא היתר בניה נבדק הרקע הסטטוטורי באמצעות תיק מידע להיתר

 

 

 ב ר כ ה, ב

 

 ד"ר שלומית כנרי

 ה על תלונות הציבור ועל העמדת מידע לציבורממונ

 

 



 

 

 

  16/03/2017תאריך: 

 22844סימוכין: 

 

 

 בקשתך לקבלת מידע בנושא פרויקט פינוי בינוי שכונת ויצמןהנדון: 

 

 שלום רב,

פרויקט פינוי בינוי בשכונת ויצמן לקבלת המידע בעניין  1/3/2017ך מיום לאחר שבחנו את בקשת

אנו מצרפים בזאת את המידע  החלטנו לקבלה ולמסור לך המידע המבוקש. בעיר הרצליה,

 שהתבקש על ידך, כדלקמן:

 

 

העירייה לא פרסמה כל מכרז לפרויקט המדובר. יזם הפרויקט הנוכחי, חברת אזורים,  .1

הציג אחוז הסכמות מסוים בפני הרשות ובהתאם לכך מקדם את התכנית עם צוות 

 יועצים מטעמו.

 .בבקשתךאת הפרסומים המצוינים גורמי העירייה אינם מכירים  .2

והוחלט על  29/07/2015-ביום ה 561נדונה בוועדה המקומית מס'  2291תכנית הר/מק/ .3

  הפקדת התכנית בתנאים.

  מאז ועד עתה עוסקים בהשלמת התנאים. .4

ההחלטות מפורסמות לציבור באתר האינטרנט של הוועדה המקומית. מצגת הפרויקט  .5

 שהוצגה לציבור מפורסמת לציבור באתר האינטרנט של המחלקה להתחדשות עירונית. 

 

 

 ב ב ר כ ה,

 

 יד"ר שלומית כנר

 ממונה על תלונות הציבור ועל העמדת מידע לציבור

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 ' אייר תשע"וח 

 2016מאי,  16   

 

  בנושא רישום לבתי ספר וגני ילדים במסגרת חוק חופש המידעפניה הנדון: 

 

 לום רב,ש

 לבקשת מידע התקבלה והועברה לטיפול. 4/4/2016מיום  פנייתך

 בבירור התקבלו הנתונים הקשורים לרישום ילדים לכיתה א' והם מצורפים להלן:

 

מס' הילדים לגביהם  שם ביה"ס
רשמו ההורים בטפסי 
 הרישום שתי כתובות

אחוז המהווה מתוך 
כלל הילדים שנרשמו 

 לכיתות א'

מספר הילדים לגביהם נשלחו 
אישורי ביצוע רישום לכיתה א' 

 לשתי כתובות ההורים
 

הורה היה נוכח ברישום, ההורה  1.2% 2 אילנות
 השני לא מעוניין לקבל תכתובת 

 2 1.6% 2 אלון
 ההורים נכחו ברישום 5% 3 בן צבי

 5 4.1% 5 ברנדייס
 )הורה נוסף היה נוכח ברישום( 4 5.8% 5 ברנר

   אין בר אילן
 3 3.09% 3 גורדון
 ההורים נכחו ברישום 6% 8 הנדיב
 3 3.9% 3 ויצמן

   אין וולפסון
   אין יוחנני

 2 1.5% 2 לב טוב
 4 5.8% 4 נוף ים

   אין רמב"ם
   אין שז"ר

 

י בתי הספר. פרטי הורי התלמידים יד-עלישור ביצוע הרישום נשלח להורים יש לציין כי א

מקבל קובץ  פרסית מגיעים לבתי הספר מנתונים המופיעים במערכת האוטומציה. כל ב

 אזורי הרישום שאליו שייך התלמיד.  פי-לנתונים ע

 

איסוף נתונים אלו כרוך בפניה לחברה  –לנתונים הקשורים לרישום לגני ילדים  בנוגע

 עירייה. פנינו לחברה זו בבקשה לקבלת הצעת מחיר וזו מצורפת. חיצונית עמה עובדת ה

 2קבל הנתונים, יש להעביר התשלום בהמחאה למשרדנו ברח' הנדיב באם הנך מעוניין ל

 בהרצליה. 

 

 ,בברכה

 כנרי שלומית ר"ד

 לציבור מידע העמדת ועל הציבור תלונות על ממונה



 

 

 

  18/05/2017תאריך: 

 23460סימוכין: 

 

 ומתקני ספורט דע בנושא קבוצות ספורטפנייתך לבקשת מיהנדון: 

 

 שלום רב,

 קבוצות ספורט ומתקני ספורט,לקבלת המידע בעניין  27/4/2017לאחר שבחנו את בקשתך מיום 

אנו מצרפים בזאת את המידע שהתבקש על ידך,  החלטנו לקבלה ולמסור לך המידע המבוקש.

 כדלקמן:

 .ראה נספח א בקובץ מצורף – 2015-2016פירוט התמיכות בקבוצות ספורט לשנים  .1

  . (שים לב ללשוניות בקובץ האקסל) pdfמצורף החומר בקובץ אקסל ובקובץ 

הרלוונטי לקבלת ההחלטה על התמיכות  ,ראה קישור לפרוטוקול ישיבת מועצת העיר .2

(2016.) 

-http://www.herzliya.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/protocol_P37

MH.pdf-15.3.16 

ראה קישור לפרוטוקול ישיבת מועצת העיר הרלוונטי לקבלת ההחלטה על התמיכות 

(2015.) 

25(2).pdf-http://www.herzliya.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Protocol 

 

תאגיד בהרצליה, אולם הן מקבלות תקצוב ביש מספר קבוצות ספורט מקצועיות נוספות  .3

 העירוני "בני הרצליה". ניתן לפנות ישירות אליהן לעניין תקצוב קבוצות אלה.

אגודות הספורט מכבי הרצליה  ןבאצטדיון העירוני ה ות והעיקריותהקבוע המשתמשות .4

והפועל הרצליה. קבוצות הבוגרים ומחלקות הנוער משתמשות במתקן לאורך כל השנה, 

למעט החודשים יוני ויולי.  שימוש האגודות הוא מדי יום למטרות אימונים ומשחקים. 

–- 15:30שעות אין שעות קבועות לאימוני הבוגרים. מחלקות הנוער פועלות בעיקר ב

 ום התמיכה בנספח א.זזים מסכניתן לראות את דמי השימוש המקו. 20:30

נים האחרונות לא בוצעו בו שיפוץ/ האצטדיון העירוני בהרצליה הוא מתקן ישן ובש .5

 למעט טיפול בדשא.  שדרוג

 מלש"ח + מע"מ. 1.75בעלות של  2016בשנת  בוצעשיפוץ וטיפול בדשא 

של אגודות מכבי הרצליה והפועל הרצליה,  גובה הנהלת המתקן מעבר לשימוש הקבוע  .6

 שהתקיימולהלן אירועים . במקוםעל אירועים נוספים המתקיימים דמי שימוש 

ברמת  בשנה וחצי האחרונות. לצערי לא ניתן היה לאתר מידע מוקדם יותר באצטדיון

 .פירוט כזו

 

 

http://www.herzliya.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/protocol_P37-15.3.16-MH.pdf
http://www.herzliya.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/protocol_P37-15.3.16-MH.pdf
http://www.herzliya.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Protocol-25(2).pdf
http://www.herzliya.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Protocol-25(2).pdf


 

 

 דמי שימוש אירוע תאריך

-י נתניהעל מכב-משחק ליגת 17/10/2015

 הפועל כ"ס

30,000  ₪ 

משחק ליגה א' דרום מכבי  20/11/2015

 שיכון המזרח-שעריים

20,000  ₪ 

-על בני יהודה-משחק ליגת 21/11/2015

 הפועל ת"א

30,000  ₪ 

מכבי -משחק נוער הפועל פ"ת 31/5/2016

 פ"ת

20,000  ₪ 

מחנה אימון לשוערים  13/6/2016

 איבגי/מנקר

1,800  ₪ 

 ₪  16,000 טורניר "נייקי" 13/3/2017

 

 

 

 

 ב ב ר כ ה ,

 

 

 שלומית כנריד"ר 

 תלונות הציבור ממונה על

 ועל העמדת מידע לציבור

 

 

 



 

 

 

  22/05/2017תאריך: 

 23461סימוכין: 

 

 ומיותהנדון: פנייתך לקבלת מידע בנושא חברי מועצה ברשויות מק

 

 שלום רב,

 לאחר שבחנו את בקשתך לקבלת המידע בעניין חברי מועצה ברשויות מקומיות להלן תשובתנו:

 

מסמכי הצהרת הון עליהם חתמו נבחרי הציבור בעיר מופקדים אצל שופט בהתאם לחוק  .1

ולכן לא ניתן למסור אותם.  1993-שות המקומית וסגניו )הצהרת הון(, תשנ"ד ראש הר

חברי המועצה בעת מינויים כחברי מועצה לא חותמים על טופס ניגוד עניינים, אלא אם 

 יצהירו שיש צורך בכך, כמקובל.

 באחריות נבחרי הציבור לעדכן המסמכים הללו, אם עולה בכך צורך. .2

 שינויים ועדכונים בזמן אמת.  על חברי המועצה לדווח על .3

 אין סמכות בעירייה שתפקידה לבדוק מהימנות של הצהרות הון. .4

 כאמור, הצהרות ההון מופקדות אצל שופט והציבור אינו יכול לעיין בהן.  .5

 

 

 ב ב ר כ ה ,

 

 

 ד"ר שלומית כנרי

 נציבת תלונות הציבור

 וממונה על העמדת מידע לציבור

 

 

 
 



 

2017יוני07
23053סימננו



לכבוד:

 

 בכולליםתמיכות הנדון: פנייתך לקבלת מידע בנושא 

שלוםרב,

להלןתשובתהעירייה.,תמיכותבכולליםלקבלתהמידעבעניין14/03/2017לאחרשבחנואתבקשתךמיום

בהםעלהנושאהתמיכהבכוללים2016תמיכותלשנתעדתמשנהלשלומצורפיםהפרוטוקול .1

 .)פרוטוקולאחד(

 להלןנתוניםשהתבקשולגבישלושתהכולליםהנתמכים: .2

   

262133מספרתלמידיהכולל

מספרתלמידיהכולל

שהםתושביהרצליה

222126

מספרהתלמידים

ששירתובצבא

132120

סךסכוםהתמיכה

לכולל

₪462,030₪493,854₪464,116

האםנמסרושמות

התלמידים

כןכןכן

האםנמסרומספרי

שלהתלמידיםת.ז.

וכתובת

,כתובתחלקיתכןכןכן

האםהתמיכההוגבלה

מעלות50%-ל

הפעילותהנתמכת

כןכןכן

כמהמתלמידיהכולל

קיבלוהנחהבארנונה

2016בשנת

629



 מרעדיחמו.–שםהמפקחמטעםהרשות .3

 לאאותרודו"חותפיקוח.נמסרכינעשוביקוריםבעמותותהנ"ל. .4

העירייהאינההתמיכההעירוניתניתנתלעמותותבגיןפעילותן.–סכוםתמיכהכספיתלתלמיד .5

 מעבירהסכומיכסףישירותלתלמידיהכוללים.



 

מדוברבהליךשלהקצאתמקרקעיןו/אושימושבמבנהללאתמורה–הקצאתמבנהלעמותת .6

עלתיקוניו.5/2001אובתמורהסמליתוזאתלפינוהלמשרדהפניםכפישפורסםבחוזרמנכ"ל

 לפיכךנושאשמאותאינורלוונטי.

פנתההעירייה,1998-חופשהמידע,תשנ"חלחוק13בהתאםלסעיף-ומסמכיהעמותות .7

במסמכיםהושחרופרטיםשישבהםמשוםפגיעהבפרטיות.מצורףהמידעשביקשת.לעמותות

 .1998-(לחוקחופשהמידע,תשנ"ח3)9ואיןלמוסרםבהתאםלסעיף

פנתההעירייה1998-לחוקחופשהמידע,תשנ"ח13בהתאםלסעיף–עמותתמסמכי .8

העמותההתנגדהלהעברתחלקמהמסמכים.העירייהסבורהכיניתןלהעביראתלעמותה.

(3)9המסמכיםתוךהשחרתפרטיםשישבהםמשוםפגיעהבפרטיותואיןלמסרםבהתאםלסעיף

העירייהעלכךלעמותהולפיכךה.בהתאםלהוראתהחוקהודיע1998-לחוקחופשהמידע,תשנ"ח

מידעזהמתעכבתעדתוםהתקופהבהרשאיתהעמותהלהגישעתירה,אלאאםתודיעכימסירת

 היאמוותרתעלהזכותלהגשתעתירה.

ישלהפנותלעמותתביתהאולפנהללימודייהדות.באתררשםאתשאלותיךלענייןמר .9

יכךלאנוכללמסורולפ,העמותותמופיעהמידעביחסלחמשתמקבליהשכרתוךמחיקתפרטיהם

 .1998-(לחוקחופשהמידע,תשנ"ח3)9בהתאםלסעיףהמידע

 .2016מצורףמסמךחוותדעתהיועצתהמשפטיתלרשותבענייןתמיכות .10



בברכה,

ד"רשלומיתכנרי

 ועלהעמדתמידעלציבורממונהעלתלונותהציבור

 



 

 

 

 14/08/2017:  תאריך

 24477: סימננו

 

 24477הנדון: בקשת מידע שמספרה 

 

 שלום רב,

 

לקבלת מידע, החלטנו לקבלה ולמסור לך המידע  1/6/2017לאחר שבחנו את בקשתך מיום 

לתשומת הלב, חלק מהסעיפים בבקשה הינם שאלות ו/או בקשות לקבלת הסבר ולא המבוקש. 

. 1998-שנקבעו להעברת מידע בחוק חופש המידע תשנ"ח  לקבלת מידע כמוגדר בהגדרות ותבקש

"כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, : הינומידע החוק הנ"ל, ע"פ 

מכתב זה והמסמכים המצורפים לו הינו מענה לסעיפים העומדים בהגדרת ". מצולם או ממוחשב

 חוק חופש המידע להעברת מידע. 

 

החומרים המפורטים מופיעים  -זרוע -לעמותת אור 35עזרא -הקצאת מבנה ברחוב אבן .1

 .בנספח א

 פרוטוקולים של וועדת הקצאות .א

 אישור משרד הפנים להקצאה .ב

 העתק התנגדויות .ג

 הסכם הקצאה  .ד

 ו.העתק התנגדויות שהוגש .ה

 ביקורת תמיכות .2

המשרד ששכרה העירייה לצורך ביצוע ביקורת על גופים נתמכים הוא משרד  .א

 ברסקי את ברגר ושות'.

-תשנ"חבהתאם לחוק חופש המידע  -בנוגע להסכם של העירייה עם משרד זה  .ב

אשר המידע נוגע לו, לשם קבלת  נעשתה פנייה למשרד כצד ג', 13סעיף  1998

 . יום 21עמדתו בנוגע למסירת המידע וזאת בתוך 

 קוק -מתחם בזק ברחוב הרב .3

 .(ב נספח) 9/9/2013וקול ישיבת המשנה מיום מצ"ב פרוט .א

התכנית הינה בסמכות הוועדה המחוזית, מדובר בתכנית שטרם הופקדה  .ב

 אין היתר מכוח התכנית. לכךובהתאם 

  כוכבא-תלונות חניה על המדרכה ברחוב בר. 4

, חינוך כוכבא. מספר זה כולל עובדי-עובדי עירייה מתגוררים ברחוב בר 42 .א

 גמלאים, עובדים שעתיים. 



 

דו"חות חניה  20 -דו"חות אזהרה ו 42ניתנו  9/1-26/6/2017בין התאריכים  .ב

 כוכבא. -ברחוב בר

שנפתחו  בקריאותמדובר . (גנספח ) 6694, 5303מספר  קריאת מוקדצ"ב העתק מ .ג

ידך ואינה קשורה לנושא הבקשה -לא נפתחה על 033803מס'  קריאהידך. -על

 ולכן לא צורפה. 

אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי. מנהל מנהל שכוונתך בסעיף זה הוא ל משוער .ד

  האגף נבחר במכרז כמקובל. 

, נעשתה פנייה 13סעיף  1998-בהתאם לחוק חופש המידע תשנ"ח –ק מכתב ח"כ גפני העת .5

 .יום 21לצד ג' אשר המידע נוגע לו, לשם קבלת עמדתו בנוגע למסירת המידע וזאת בתוך 

קיבלת הודעת דוא"ל בהמשך לפנייתך  11/6/2017יך רבתא  –י צבי וייס הסכם קואליציונ .6

 בעניין זה שלא במסגרת חוק חופש המידע. 

 לא קיים הסכם מסוג זה.   -התמודדות לראשות העיר -הסכם אי .7

 

 

 

 ב ב ר כ ה ,

 

 

 ד"ר שלומית כנרי

 ממונה על תלונות הציבור

 ועל העמדת מידע לציבור

 

 



 

 

 

  05/09/2017תאריך: 

 25736סימוכין: 

 

 

 בשיטת פלקללקבלת מידע בנושא מבנים הבנויים  תשובה לבקשתךהנדון: 

 

 

 

 שלום רב,

 קל-מבנים הבנויים בשיטת פללקבלת המידע בעניין  8/8/2017לאחר שבחנו את בקשתך מיום 

ראה מצורף מכתב ממהנדס מבנים מסוכנים של  החלטנו לקבלה ולמסור לך המידע המבוקש.

מת העירייה ובו המידע המבוקש. לפי מכתב זה, אין בעיר הרצליה כיום מבנים הנמצאים ברשי

 קל.-המבנים החשודים שניבנו בשיטת פל

 

 

 ב ב ר כ ה ,

 

 

 שלומית כנריד"ר 

 תלונות הציבור ממונה על

 ועל העמדת מידע לציבור

 

 

 



 

 

  27/09/2017תאריך: 

 25735סימוכין: 

 

 תשובה –בקשה למידע בנושא טיפול סביבתי בציוד חשמלי, ואלקטרוני ובסוללות הנדון: 

 

 ב,שלום ר

טיפול סביבתי בציוד חשמלי, לקבלת המידע בעניין  08/08/2017לאחר שבחנו את בקשתך מיום 

מחזור פסולת אלקטרונית(, החלטנו לקבלה ולמסור לך המידע -ואלקטרוני ובסוללות )להלן 

 המבוקש. אנו מצרפים בזאת את המידע שהתבקש על ידך, כדלקמן:

בחירת גוף יישום מוכר בנושא מחזור עירית הרצליה נמצאת בתהליכים מתקדמים ל .1

 פסולת אלקטרונית.

בעיר ישנו מרכז איסוף עירוני הנמצא ברחוב בן ציון מיכאלי. בנוסף לכך אוספת העירייה  .2

 פסולת אלקטרונית מתושבים לפי דרישה.

בן ציון מיכאלי רח' לפי דרישה. פינוי מוקד האיסוף ב מתבצע ושביםהישיר מתהאיסוף  .3

 ו.מתבצע בהתאם למילוי

 העירייה מפנה פסולת אלקטרונית מבתי תושבים לפי דרישה. .4

 ונית שהועברה לטיפול דרך העירייה:כמות הפסולת האלקטר .5

 2014 – 20.32  +  טון מצברים 174טון פסולת אלקטרונית 

 2015 – 30.7  טון מצברים 137אלקטרונית + טון פסולת 

 2016 – 141 ברים. לא הועברו נתונים מהחברות לגבי פסולת אלקטרונית.טון מצ 

 2017 – .טרם הסתיימה 

 הפסולת הועברה לאתרים מורשים לטיפול בפסולת אלקטרונית. .6

 ידי קבלנים עירוניים.-הפינוי בוצע על .7

 האחראי לנושא הפסולת העירונית בעירייה הוא מנהל המחלקה למחזור עירוני. .8

 ים מתקדמים לבחירת גוף יישום.עיריית הרצליה נמצאת בתהליכ .9

 הנושא הובא לידיעת הציבור באמצעות פרסום בעיתונות המקומית. .10

 ידי עיריית הרצליה.-כל הפרסומים בעיתונות המקומית מומנו על .11

 

 

 ב ב ר כ ה ,

 שלומית כנריד"ר 

 ועל העמדת מידע לציבור תלונות הציבור ממונה על



 

 

  27/09/2017תאריך: 
 26449סימוכין: 

 
 

 תשובה לבקשתך לקבלת מידעהנדון: 

 

 שלום רב,

 

לקבלת המידע בעניין עיר ידידותית לבעלי חיים,  12/9/2017אחר שבחנו את בקשתך מיום ל

 החלטנו לקבלה ולמסור לך המידע המבוקש. להלן תשובות העירייה לשאלות בבקשתך:

ימי שישי פקח , 06:30-15:00הווטרינרית: ימים א' עד ה'  שעות פעילות המחלקה .1

 .07:00-14:00ווטרינרי במשמרת בין השעות 

 עובדים שני רופאים ווטרינריים במשרה מלאה.ברשות  .2

 אינו ידוע לנו. פקחת על מרפאות פרטיות ולכן מספרןהמחלקה הווטרינרית אינה מ .3

השירות הווטרינרי העירוני נותן שירות על פי הסמכויות הנתונות בחוק: שמירה על  .4

יקת כל העסקים בד – מחלות העוברות לאדם ממוצרי מזון מהחיבריאות הציבור מפני 

פיקוח על  – מניעת מעבר מחלות מבעלי חיים לאדםבעיר המוכרים מזון מהחי והובלה. 

הכלבת, תצפית נשיכה, איסוף כלבים משוטטים, עיקור חתולים, איסוף וטיפול בבעלי 

 חיים חולים ופצועים, בדיקת תנאי החזקת בעלי חיים וכדומה.

ולים הכוללים חצר, הכלבייה יכולה לקלוט תאים גד 16לעיריית הרצליה יש כלבייה עם  .5

כלבים. ישנם שלושה תאים לחתולים המשמשים לתצפית נשיכה ובמקרה של טיפול  50

לא אוספים חתולים  –בפצועים/חולים. העירייה אינה קולטת חתולים, המדיניות ברורה 

 ממקום מחייתם.

 .הרשותבכלבייה העירונית של  הסגרי הכלבת מתבצעים .6

 .של הרשותכלבייה טים מועברים לכלבים משוט .7

על פי הנדרש בנוהל משרד  ,בכלבייההנמצאים כלבים בישנה מרפאה המשמשת לטיפול  .8

 החקלאות.

למחלקה הווטרינרית רכב המשמש את הפקחים הווטרינריים לאיסוף בעלי חיים נטושים  .9

אך אין הוא מוגדר כאמבולנס  )לא בהגדרת תפקיד המחלקה  ,וחילוץ במידת הצורך

 מחוץ לשטח העיר )קיים איסור מפורש(. יםרכב הפקחים לא יוצא לטיפול .העירונית(

יוצאים לקריאות שעות ביממה אשר  24נם פקחים הכוננים למחלקה הווטרינרית יש .10

 מוקד בנושא שוטטות כלבים, בעלי חיים פצועים/חולים וכדומה.

 לאחר .רופאי המחלקה במהלך פעילות המשרדבעל חיים פצוע או במצוקה עובר לטיפול  .11

 פעילות המשרד יש התקשרות עם ווטרינר פרטי אשר בעל החיים מועבר אליו.שעות 

אינו מוגדר  ,כאמור ,החילוץ .לטיפול ועיקור בעלי חיים₪  150,000תקציב של  מוקצה .12

אין שעות ביממה. משך האשפוז ככל שנדרש ו 24בתקציב זה מכיוון שמתבצע ע"י פקחים 

 הגדרת זמן.

 כלבים בעלי רישיון בתוקף. לא ידוע מספר החתולים. 6,000 –בעיר הרצליה מוחזקים כ  .13



 

 

 

 תושבים. 100,000 –בהרצליה ישנם כ  .14

 תחנות האכלה בעיר. 10 –כ  ןישנ .15

 שמונה גינות כלבים.בעיר קיימות  .16

וע מזה הרשות מקיימת פרויקטים חינוכיים רבים: מחויבות אישית, יום אימוץ באופן קב .17

, שילוב נוער בסיכון, בגרות באילוף כלבים, שיקום אסירים וכמובן טיולי כלבים השנ 13

 כל יום ע"י מתנדבים.

שלטי חוצות, ימי אימוץ וב בעיתון מקומי על בסיס קבוע אנו מעודדים אימוץ ע"י פרסום .18

קבועים הפתוחים לקהל ומופעלים ע"י עמותת "הרצליה אוהבת חיות", במסגרת סל 

 ימוץ התושב מקבל הנחות בטיפול וחיסונים מוזלים במרפאות פרטיות.הא

 נתונים לגבי עיקור חתולים: .19

 ניתוחים 925 – 2013 .א

 ניתוחים 1,495 – 2014 .ב

 ניתוחים 1,262 – 2015 .ג

 ניתוחים 1,204 – 2016 .ד

 תאריך זה. ניתוחים עד ל 701 – 2017 .ה

במימון העמותה כלבים: כל הכלבים הנמסרים מהכלבייה עוברים ניתוח עיקור  .ו

 לעירייה אין נתונים מספריים. –ועל חשבון סל האימוץ 

 שקלים למטרת עיקור חתולי רחוב. 150,000הוקצו  הנ"ל בכל אחת מהשנים .20

.  הסיוע 2016, 2014בשנים  תמיכה הרשות נוהגת להגיש בקשות תמיכה ואף קיבלה .21

 מחושב כשקל מימון ממשלתי מול שקל מימון רשותי.

, תקופות ייחום או המלטותבכולל באופן רציף,  וסים מתבצעים כל השנהעיקורים וסיר .22

 בהתחשב בהמצאות גורים יונקים.

 הניתוחים מבוצעים ע"י רופא חיצוני הזוכה במכרז פומבי. .23

כל לכידות בעלי חיים מתבצעות ע"י פקחי המחלקה הווטרינרית אשר עברו הסמכה  .24

או הסמכה פנימית  ,עם לפעםחיצונית ע"י המפע"ם המבצע קורסים והסמכות מפ

 במחלקה.

 

 ב ב ר כ ה ,

 שלומית כנריד"ר 

 תלונות הציבור ממונה על

 ועל העמדת מידע לציבור



 

 

 

  31/10/2017תאריך: 

 25999סימוכין: 

 

 

 

 תשובה לבקשתך לקבלת מידע בנושא דו"חות חניההנדון: 

 

 

 דו"חות חניהידע בעניין לקבלת המ 21/8/2017לאחר שבחנו את בקשתך מיום  .1

 החלטנו לקבלה ולמסור לך המידע המבוקש.

דו"חות  48נרשמו  8/7/2017מאגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי נמסר כי בתאריך  .2

במהלך כל  יש לציין כי דו"חות אלה נרשמומסוגים שונים באזור פארק הרצליה. 

 היום ולא רק בשעות הערב.

אין אפשרות לענות על שאלתך הנוספת בנוגע לסכום האמור להיכנס לקופת  .3

וזכות  לערערהעירייה בגין קנסות אלה. זאת כיוון שלחייבים קיימת זכות 

 להישפט וכיוון שייתכנו הליכי גביה כאלה ואחרים בהמשך. 

 

 

 ב ב ר כ ה ,

 

 

 שלומית כנריד"ר 

 תלונות הציבור ממונה על

 בורועל העמדת מידע לצי

 

 

 



 

 

 

 

 

  31/10/2017תאריך: 

 26914סימוכין: 

 

 

 תשובה בבקשתך לקבלת מידעהנדון: 

 

דו"חות חניה לקבלת המידע בעניין  28/9/2017את בקשתך מיום  לאחר שבחנו .1

 החלטנו לקבלה ולמסור לך המידע המבוקש. ,5בחניון 

 אנו מצרפים בזאת את המידע שהתבקש על ידך, כדלקמן: .2

 279ברחוב בילינסון  5נרשמו בחניון  31/12/2016 – 1/1/2016בין התאריכים  .א

 דו"חות בגין חניה על מעטפה.

 433ברחוב בילינסון  5נרשמו בחניון  30/09/2017 – 1/1/2017בין התאריכים  .ב

 דו"חות בגין חניה על מעטפה.

 

 

 ב ב ר כ ה ,

 

 

 שלומית כנריד"ר 

 תלונות הציבור ממונה על

 ועל העמדת מידע לציבור

 

 

 



 

 

  09/11/2017תאריך: 

 26696סימוכין: 

 

 תשובה לבקשתך לקבלת מידעהנדון: 

 

 שלום רב,

ה ע"פ הסעיפים  נולהלן תשובתלבדיקה.  ד לחוק התכנון והבנייה הועברה44פנייתך בנושא סעיף 
 המופיעים בבקשת המידע.

מסרו את המידע הדרוש לשם חברי המועצה החברים בוועדה המקומית לתכנון ובנייה כל  .1
 בדיקת ניגוד עניינים. 

, 1965-ד.)ז( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ח44בהתאם לסעיף  –בנוגע להסדרים אם נעשו  .2
נחיות לעניין העיון בהסדרי ניגוד עניינים שנעשו. מדובר בחוק היה על שר האוצר לקבוע ה

פניות שנעשו לשר האוצר בעניין זה,  .1998-ספציפי ומאוחר לחוק חופש המידע, התשנ"ח
 . טרם נענו

שלהן ישיבות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של הרצליה מתועדות והפרוטוקולים  .3
זמינים לציבור באתר האינטרנט העירוני. את המידע המבוקש בסעיף זה ניתן לקבל מעיון 

 בישיבות הוועדה. 

שמות חברי מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה: משה פדלון )רה"ע ויו"ר הוועדה  .4
המקומית(, מאה כץ )סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה ומ"מ יו"ר ועדת המשנה(, איה 

נית רה"ע(, צבי וייס )חבר ועדה ומ"מ יו"ר ועדת מליאה(, עופרה בל פרישקולניק )סג
)סגנית רה"ע(, יריב פישר, ירון עולמי, תום סטרוגו, אלעד צדיקוב, יוסף לונדון, משה 
ועקנין, טובה רפאל, ליאת תימור, גרי גוזלן אברהם, איריס אתגר, אבי ברדה, דרור אלוני 

 )ראש מועצת כפר שמריהו וחבר ועדה(.

 

 ב ב ר כ ה ,

 

 כנרישלומית  ד"ר 

 ממונה על תלונות הציבור

 ועל העמדת מידע לציבור



 

 

 

  29/11/2017תאריך: 

 27406סימוכין: 

 

                                                                            :לכבוד

 

 

 בקשה לקבלת מידעהנדון: 

 

 שלום רב,

 

החלטנו לקבלה  שרות,חוזה התקלקבלת המידע בעניין  8/11/2017לאחר שבחנו את בקשתך מיום 

 להלן המידע שהתקבל: ולמסור לך המידע המבוקש.

 

 בע"מ בתאריכים שצוינו.     לא נמצא תיעוד להתקשרות עם חברת  -בע"מ      חברת  .1

. 5/2012 - 06/2011בע"מ לתקופה שבין     נמצא תיעוד להתקשרות עם חברת  - חברת     .2

 חודשים נוספים. 18לאחר מכן בוצעה הארכה של 

 החברה התקשרה עם עיריית הרצליה בנושא אבטחת אישים ומתקנים. .א

 בבקשה. 4.2לא נמצא מידע עבור סעיף  .ב

 בבקשה. 4.3לא נמצא מידע עבור סעיף  .ג

ים לתקופות שונות בת-לפי המידע שהועבר הועסקו שלושה מאבטחים  צמודי .ד

 ע"פ ההנחיות.

 .    לפי המידע שהועבר לא ידוע כי הועסק קבלן משנה. החשבונות הוצאו לחברת .ה

 

 

 ב ב ר כ ה ,

 

 

 שלומית כנריד"ר 

 תלונות הציבור ממונה על

 ועל העמדת מידע לציבור



 

 29/11/2017תאריך : 

 27519סימננו: 

 

 

 

 בבקשתך לקבלת מידע תשובההנדון: 

, החלטנו לקבלה הנגישותלקבלת המידע בעניין  14/11/17לאחר שבחנו את בקשתך מיום  .1

  המידע המבוקש:  את ולמסור לך

 אנו מצרפים בזאת את המידע שהתבקש על ידך, כדלקמן: .2

 א. תלמידים עם מוגבלות פיזית: .א

 תלמידים משולבים במסגרת חינוך מיוחד )מחוץ לרשות( 12

 תלמידים משולבים בחינוך הרגיל במסגרות הרצליה 6

גנים ציבוריים המכילים בתחומם מתחמי מתקני משחקים  106בהרצליה קיימים  .ב

 לכל הגילאים. ברבות מהגינות מתקנים נגישים על פי התקן כגון:

 מתקנים משולבים, נדנדות קן ציפור, נענועי קפיץ, עלה ורד, לוחות משחק

הנגישים על פי  מתקני משחקים לילדיםדויקים אודות כמות אין בידינו נתונים מ .ג

 התקן בכל גן ציבורי.

 

 ב ב ר כ ה ,

 

 שלומית כנריד"ר 

 ממונה על תלוות הציבור

 ועל העמדת מידע לציבור

 

  


